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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ,กล่มงานบริหารทั่วไป11โรงพยาบาลลอง1,โทร,๐1๕๔^๘,๑๖๖๑ต่อ11๑๐๓๘ 

.ท พ.ร..Q.Q๓.๒.£ท๐.๑./..ร:..............................  วันท .๒....iเท.ราตม...htt๖.๓.........

เรอง ขออ^ม้ตืดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเริยนร้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การบ๊องกิน1 

^.?บ๊ไ.ซั®.น.?.^.?.kทั่^^.^^!?}...ป.?.*;.?.!ขิ.๒C0.?n....................................
เรืยน ผ'อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ตามที ่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง มีความประสงค์ขออนุมตดำเนินการ 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การบ๊องกันผลประโยชน์ทับช้อน จิตพอเพียงต้าน 

ทุจริต ประจำป ี๒(^๖๓ โดยมีวัตดุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และหาแนวป้องกัน 
ประโยชน์ทับช้อนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลลอง

โดยขออนุมัดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวับที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา (5)๓.00 น." 

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เรือนมรกต โรงพยาบาลลอง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของ 
โรงพยาบาลลองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอบุม้ต

(นางสาวจารุณี จันทร์เดือน) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุม้ตึ

จึ^'-'''

(นายเฉลิมชัย คุณชมฎ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผอำนวยการโรงพยาบาลลอง



กจกรรมนลกเปลี่ยนเรยนรูโนฬฟ่วยงๆน 

เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจรต ประจำป ี๒(£๖๓

©.หลักการและเหตุผล

ด้วย โรงพยาบาลลอง มีเจตนารมณ์!นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุเนธรรม โดยยึดมั่นในความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และผูมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ีมีนโยบายไมไท้บุคลากรกระทำการ 
อันไดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจรํต หรือคอร์รัปช่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ใท้หรือผู้รับ ทั้งที่เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นด้วเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณทํการประเมินคุณธรรมและความโปร่งไสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
๒<£๖๓ ที่กำหนดดัชนีวัฒนธรรมในองคํกร โดยให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบไน 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปยู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
หับช้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลลอง

เว.วัตคุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกัยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงาน เพื่อ 
พัฒนาใปยู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และใช้เป็น 

แนวทางการ กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในโรงพยาบาลลอง

๓.ตัวข้วัดความสำเรืจ
เจ้าหนาที่โรงพยาบาลมีความรูความเข้าใจในนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหนาที่โรงพยาบาลลอง

๔.ระยะเวลากำหนดการ เดึอน มกราคม ๒๔๖๓ - เตึอน มีนาคม ๒๔๖๓ 

๖.พื่นท่ีดำเนินการ โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่

๗.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ 

๘.วึรการดำเนินการจัดกิจกรรม
จัดประชุมแลกเปล่ียนเรืยนเโนหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน จิตพอเพียงต้าน 

ทุจริต ประจำปี ๒๔๖๓
๙. งบประมาณ -
«o. ผลที่คาดว่าจะได้ริบ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีการ 
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาใปยู่การกำหนดมาตรการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ที่เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และการใช้เป็นแนวทางในการนำ 

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลลอง



««. §จัดทำโครงการ

ttto. ผู้อบุมัดโครงการ

ลงชอ ผจัดทำกิจกรรม

(นางสาวจารุณ ี จันทร์เดึอน)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ห้วหบ้ากลุ่มงานบริหารท้วไป

ลงชื่อ ผู้อบุมัติ

(นายเฉลิมชัย คุณชมภู) 

นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



บนทึกข้อความ

ส่วนราชกๆร กล่มงานบริหารทั่วไป ใรงพยาบาลลอง โทร ๐ ๕๔๕๘1๑๖๖๑ ต่อ๑๐๓๘_____
ที่ หร ู๐๐๓๒-๓๐๑ /๗๔................ วนที ่1๔11กมภาพุ้นฺรู ๒(£๖๓
เรื่อง ขอเ^ญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเริยบเ__________________________________________

เรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกท่าน

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง มึความประสงค์ขอเชิญเจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกับผลประโยชน ์

หับช้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำป ี๒(£๖๓ โดยมีวัตจุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
หน่วยงาน และหาแนวทางป้องกันผลประโยชน์หับข้อนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล 
ลอง นั้น

ดังนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที ่

๒๓ มกราคม ๒(£๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.ก๐ น. ณ ห้องประชุม เรือนมรกต โรงพยาบาลลอง 
โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวจารุณี จันทร์เดึอน) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



กำหนดการจดกิจกรรม

เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับจอน จิตพอเพิยงต้านทุจรด ประจำป ี๒๕๖๓ 

ผ ทัองประทุมเรือนมรกต โรงพยาบาลลอง 

วนท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 0๓.00 น.- 0๖.๓0 น.

- เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๑๕ น.
- เวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๔.๐๐ น.
- เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- เวลา ๑๖.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.

ท้ษีเปีตอบรม

บริบทที่ต้องคำนึงในการบีองกันการทุจริต

การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการบีองกันผลประโยชน์ท้บ 

ช้อนของข้าราชการใบสังกัดโรงพยาบาลลอง ประจำป ี๒๕๖๓
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม,ทนต่อการ 
ทุจริต Zero Tolerance "



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.กล่มงานบรหารทั่วไป111โรงพยาบาลลอง1โทร1๐ ๕๔๕๘ ๑๖๖๑ ต่อ ๑0๓๘.
ท พร ๐๐๓๒.๓๐๑ /๙๙ วันที ่ ๒๗ กบภาท้นส ์๒๕๖๓
เรื่อง 11ขฺอส่งรายงานส^ปผฺลทจกรรม.ฺ................................. ..................... ............................ ....... .

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง ได้ขัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 

หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำน ิ๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ท้องประชุม เรือนมรกต โรงพยาบาลลอง แลว 
เสร็จ จึงชอรายงานผลการขัดกิจกรรมดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ และขออบุญาตนำสรุปผล 

การขัดกิจกรรมชันเผยแพร่ผ่านเว็ปIชตของโรงVเยาบาลลองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณอบุญาต

(นางสาวจารุณี จันทร์เดีอน) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ด้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



รายงานสรุปผลการขัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน!ภายในหน่วยงาน 

เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์หับช้อน จตพอเพิยงด้านทุจริต ประจำปี ๒(£๖๓ 

ณ ห้องประชุมเรือนมรกต โรงพยาบาลลอง 

วนห ๖๓ มกราคม ๖๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

•. ผ้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ คน 

fa. กำหนดการท้าเนินการตามภารกิจกิจกรรมๆ
- เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๑๔ น. พิธึเปิดอบรม
- เวลา ๑๓.๑๔ น. - ๑๔.๐๐ น. บรบททีด้องคำนึงในการปิองกันการทุจริต

การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ช้อนของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลลอง ประจำป ี๒๔๖๓
ร่วมประกาศเจตนารมถ!ภายใต้แนวคด "คนไทยไม่ทนต่อการ 
ทุจริต Zero Tolerance *

- เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- เวลา ๑๖.๐๐ น. •๑๖.๓๐ น.

๓. เบื้อหารายละเอียด
- บริบทที่ต้องคำนึงในการป้องกันการทุจริต

- แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับข้อนของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลลอง 
ประจำป ี๒๔๖๓ โดยมีเอกสารประกชบการบรรยายๆ

- ร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคด “คนไทยไม,ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance ”
๔.ข้อเสนอ/ข้อสรุปและทึ๋1ด้รับจากการจัดกิจกรรม

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีน์อย เจำหน้าที่ตดภารกิจงานประจำ คืองานใพ้บริการคนไข้ ซึ่ง 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบริการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ตามระยะเวลาในการจัด 

กิจกรรม
- ควรมีการจัดกิจกรรมเป็น ๒ รุ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมได้ครบทุกคน

๔. งบประมาณในการท้าเนินการ
- ไม่มี

๖. เอกสารประกอบการบรรยายและรูปภาพประทอบการจัดกิจกรรม 
เอกสารแนบท้ายรายงาน



ภาพการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
เรื่อง โรงพยาบาลลองใสสะอาด รวมต้านทุจริต ประจำปี 2563 

วันที่  23 มกราคม  2563  เวลา 13.00 น. - เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม เรือนมรกต 
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